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Összefoglaló 
I A 2018. december 31-ével záruló pénzügyi év tekintetében valamennyi közös 
vállalkozás beszámolójára nézve hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt 
bocsátottunk ki. A korábbi évekhez hasonlóan azonban a Fusion for Energy (F4E) Közös 
Vállalkozás 2018. évi éves beszámolójáról szóló ellenőri véleményünket 
figyelemfelhívó megjegyzés egészíti ki, amely rámutat az ITER-projekt végrehajtásával 
kapcsolatos további költségnövekedés és késedelmek kockázatára. 

II Valamennyi ügynökség esetében hitelesítő (korlátozás nélküli) ellenőri véleményt 
adtunk ki a 2018. évi éves beszámoló alapjául szolgáló bevételek és kiadások 
jogszerűségéről és szabályszerűségéről is. 

III A közös vállalkozások éves beszámolóira, valamint a mögöttes tranzakciókra 
irányuló ellenőrzésünk összességében megerősítette a pozitív eredményeket, 
amelyekről az előző években beszámoltunk. 

IV A hetedik keretprogram és a TEN-T program öt közös vállalkozás (SESAR, CS, IMI, 
FCH, ECSEL) által végrehajtott tevékenységei kapcsán a tagok által fizetett hozzájárulás 
mértéke 2018 végéig, illetve a program lezárási szakaszáig a közös vállalkozások alapító 
rendeletében kitűzött célok mintegy 89%-át érte el. A H2020 tevékenységeit 
végrehajtó hét közös vállalkozás (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R) esetében is 
elmaradt a célértékektől a programok végrehajtása terén elért előrehaladás és a 
kapcsolódó hozzájárulások összege. 2018 végéig – a programozási időszak közepéig – a 
közös vállalkozások a H2020 programmal összefüggő, illetve a kapcsolódó kiegészítő 
tevékenységeiknek átlagosan csak 39%-át hajtották végre. A kiegészítő 
tevékenységeket figyelmen kívül hagyva a végrehajtási arány mindössze 31%. A közös 
vállalkozások hasonlóképpen átlagosan csak 25%-ban érték el az operatív 
tevékenységeik terén kitűzött hozzájárulási céljaikat, míg a kiegészítő tevékenységek 
esetében ez az arány 75% volt. 
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Mit ellenőrzünk? 

Jogi és szervezeti felépítés 

01 A közös vállalkozás a köz-magán társulásnak egy jogi személyiséggel rendelkező 
formája, amelynek célja, hogy a piac figyelmét ráirányítsa a kutatás és az innováció 
stratégiai területén megvalósított projektek eredményeire, és hogy közvetlenebbé 
tegye a kapcsolatot a kutatás és a társadalmi növekedés között. 

02 A közös vállalkozásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikke, 
illetve – a Fusion for Energy (F4E) Közös Vállalkozás esetében – az Európai 
Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés 45–51. cikke alapján hozzák 
létre. 

03 A közös vállalkozások közszektorbeli tagokból – ezek rendszerint az Európai Unió 
(amelyet a Bizottság képvisel), a részt vevő tagállamok és nemzetközi szervezetek –, 
valamint többnyire az ágazatból, illetve esetenként a kutatási szférából kikerülő 
magánszektorbeli tagokból állnak. Az F4E kivételével a közös vállalkozások maguk 
határoznak kutatási ütemtervükről és a támogatások odaítéléséről, ez utóbbiról 
elsősorban pályázati felhívások révén. 

A közös vállalkozások a H2020, illetve az Euratom keretében 
működnek 

Jelenleg nyolc közös vállalkozás vesz részt a Horizont 2020 program 
tevékenységeinek végrehajtásában 

04 A hét közös vállalkozásból álló első csoport a Horizont 2020 (H2020) programhoz 
tartozó egyedi fellépéseket hajt végre: 

o Tiszta Égbolt (CS); 

o „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (SESAR); 

o Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia (FCH); 

o Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezés (IMI); 
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o Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL), amely 2014-ben 
jött létre két közös vállalkozás, a Nanoelektronikai Kezdeményezés Tanácsadó 
Testülete (ENIAC) és a beágyazott számítástechnikai rendszerekkel foglalkozó 
ARTEMIS Közös Vállalkozás összeolvadásával; 

o Bioalapú Iparágak (BBI); 

o Shift2Rail (S2R). 

05 Ezenfelül 2018 novemberében a Tanács létrehozott egy nyolcadik közös 
vállalkozást a digitális kutatás területén: ez az Európai Nagy Teljesítményű 
Számítástechnika Közös Vállalkozás (EuroHPC). Ez a szerv az Unió és egyéb európai 
országok közötti közös kezdeményezés nyomán jött létre, amely célja, hogy 
világszínvonalú szuperszámítástechnikai ökoszisztémát alakítson ki Európában. E közös 
vállalkozás beszámolóját legelső alkalommal 2020-ban fogjuk ellenőrizni. 

06 A jelenlegi tervek szerint ezek a közös vállalkozások 2024-ig – az EuroHPC 2026 
végéig – működnek majd. 

07 Az 1. ábra a H2020 keretében működő közös vállalkozások alapításának 
időpontjáról és tervezett élettartamáról ad áttekintést. 
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1. ábra. A H2020 keretében működő közös vállalkozások alapításának időpontja és tervezett élettartama 

 
Forrás: Európai Bizottság, a közös vállalkozásokat létrehozó tanácsi rendeletek alapján. Az Európai Számvevőszék által módosított változat. 
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Az ITER céljára is létrejött egy közös vállalkozás 

08 Az Euratom-szerződés keretében az Unió 2007-ben 35 éves időtartamra 
létrehozta a Fusion for Energy (F4E) Közös Vállalkozást. Az F4E testesíti meg Európa 
hozzájárulását a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktorhoz (ITER): ez a világszintű 
tudományos partnerség azt kívánja demonstrálni, hogy a magfúzió megvalósítható és 
fenntartható energiaforrássá alakítható1. Az F4E alapító tagjai a Bizottság által 
képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és Svájc. 

09 A H2020 program végrehajtásában részt vevő hét közös vállalkozás székhelye 
Brüsszelben (Belgium) van, kivéve az EuroHPC-t, amely Luxembourgban található. Az 
F4E székhelye Barcelonában (Spanyolország) van, fő fúziós létesítményei pedig a 
franciaországi Cadarache-ban épülnek (lásd: 2. ábra). 

  

                                                      
1 Az ITER-projektet 2005-ben indították egy olyan kísérleti létesítmény kialakítása és 

üzemeltetése céljából, amely a fúziós folyamat jövőbeli fenntartható energiaforrásként való 
felhasználásának tudományos megvalósíthatóságát hívatott bemutatni. A projekt 
világszerte hét partnert tömörít: az Európai Uniót képviselő Európai Atomenergia-
közösséget (Euratom), az Egyesült Államokat, Oroszországot, Japánt, Kínát, Dél-Koreát és 
Indiát. 
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2. ábra. A közös vállalkozások elhelyezkedése az Európai Unióban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Irányítási mechanizmusok 

10 A közös vállalkozások többsége (SESAR, CS, IMI, FCH, BBI és S2R) kétoldalú 
modellt követ, amelyben a Bizottság és az ágazat (illetve esetenként a kutatási szféra) 
alkotják az irányító testületet és járulnak hozzá az adott közös vállalkozás 
tevékenységeihez. Más közös vállalkozások (ECSEL és EuroHPC) háromoldalú modellre 
épülnek, amelyben a tagállamok, a Bizottság és az ágazat képviseltetik magukat az 
irányító testületben és járulnak hozzá a közös vállalkozás tevékenységeihez. 
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A közös vállalkozások finanszírozása és forrásai 2018-ban 

11 A hetedik keretprogram és a H2020 projektjeit végrehajtó közös vállalkozások 
esetében mind az Unió, mind az ágazati és kutatási partnerek hozzájárulnak a közös 
vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységeihez: 

o A Bizottság készpénzforrásokat biztosít a hetedik keretprogram és a H2020 
program keretében a közös vállalkozások kutatási és innovációs projektjeinek 
társfinanszírozásához. Két közös vállalkozás (SESAR és S2R) a transzeurópai 
közlekedési hálózatok (TEN-T) programból is részesül finanszírozásban. 

o Az ágazati és kutatási partnerek természetbeni hozzájárulást nyújtanak a közös 
vállalkozások kutatási és innovációs projektjeinek végrehajtásához. 

o A Bizottság és a magánszférabeli partnerek azonos mértékben járulnak hozzá 
készpénzzel a közös vállalkozások igazgatási költségeinek finanszírozásához. 

12 A hetedik keretprogramból finanszírozott tevékenységek esetében az ágazati és 
kutatási partnerek által nyújtandó természetbeni hozzájárulások összegének meg kell 
egyeznie az uniós pénzbeli hozzájárulás összegével. A H2020 keretében végzett 
tevékenységek esetében azonban az adott közös vállalkozás alapító rendelete 
határozza meg a H2020 kutatási és innovációs projektekhez az Unió által fizetendő 
pénzbeli hozzájárulás, illetve a magánszektorbeli tagok által felajánlandó 
természetbeni hozzájárulás összegét. 

13 A 3. ábra bontásban mutatja be a hetedik keretprogram és a H2020 program 
becsült hozzájárulásait. 
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3. ábra. A tagok hozzájárulásai a közös vállalkozás életciklusa alatt (millió euró) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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14 Az ágazati tagok által fizetendő hozzájárulás kétféle lehet. A magánszektorbeli 
tagoknak minden közös vállalkozás esetében egy minimumösszeggel hozzá kell 
járulniuk a közös vállalkozás kutatási és innovációs projektjeinek összköltségéhez. A 
hozzájárulás összege a projekt teljes költsége és az uniós társfinanszírozás 
különbözete. Négy közös vállalkozás (CS, FCH, BBI és S2R) esetében a magánszektorbeli 
partnereknek egy minimumösszeget elérő természetbeni hozzájárulást is kell 
nyújtaniuk olyan „kiegészítő tevékenységek” formájában, amelyek kívül esnek ugyan a 
közös vállalkozás munkaprogramján, de összeegyeztethetők annak céljaival. 

15 A közös vállalkozások (az F4E kivételével) a H2020 teljes költségvetésének 
mintegy 10%-át kezelik (7,2 milliárd euró), amint azt a 4. ábra szemlélteti. Az uniós 
finanszírozás mintegy 17 milliárd euró összegű kutatási és innovációs projektet hív 
életre a H2020 programnak a közös vállalkozások hatáskörébe tartozó területein. A 
kutatási programot végrehajtó hét közös vállalkozás 2018. évi teljes kifizetési 
költségvetése 1,2 milliárd euró (2017: 1,2 milliárd euró) volt; 2018 végén 227 
alkalmazottat – tisztviselőket, ideiglenes és szerződéses alkalmazottakat és kirendelt 
nemzeti szakértőket – foglalkoztattak (2017: 227 alkalmazott). 

4. ábra. A H2020 költségvetése a végrehajtó szervek részesedései szerint 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság adatai alapján. 

16 Az F4E finanszírozását főként az Euratom és annak tagállamai biztosítják. 2020 
végéig az F4E számára előirányzott Euratom-források teljes összege legfeljebb 6,6 
milliárd euró lehet. 2018-ban az F4E éves kifizetési költségvetése 794,8 millió euró volt 
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(2017: 847,6 millió euró). 2018 végén 442 fő – tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 
– állt az F4E alkalmazásában (2017: 449 fő). 

A zárszámadási eljárás 

17 Az éves zárszámadási eljárás időbeli lefolyását a 5. ábra szemlélteti. 

5. ábra. Éves zárszámadási eljárás 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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Ellenőrzésünk 

Megbízatásunk  

18 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében 
ellenőriztük nyolc közös vállalkozásnak a 2018. december 31-ével záruló pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolóját, illetve az azok alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségét és 
szabályszerűségét. 

Más ellenőrök munkájának felhasználása 

19 A közös vállalkozások beszámolója megbízhatóságának ellenőrzése során 
véleményünket a közös vállalkozások által megbízott független külső ellenőrök 
végleges ellenőrzési jelentésére alapoztuk. A kockázatnak leginkább kitett területek 
esetében minden közös vállalkozásnál megvizsgáltuk az ellenőrzés minőségét. 

20 A mögöttes kifizetések szabályszerűségének ellenőrzése során figyelembe vettük 
a más ellenőrök által elvégzett munkát is. Ennek keretében értékeltük és teszteltük a 
közös vállalkozások belső kontrollrendszerét, áttekintettük és újból elvégeztük a 
Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) és az általa megbízott külső ellenőrök által 
elvégzett utólagos ellenőrzéseket, valamint elemeztük a Bizottság Belső Ellenőrzési 
Szolgálata (IAS) által a közös vállalkozások kapcsán végzett ellenőrzéseket. 

Kockázatértékelésünk 

21 A közös vállalkozások beszámolóinak és a mögöttes tranzakcióknak a 2018. évi 
éves ellenőrzése során figyelembe vettük a közös vállalkozásokról készített, alább 
röviden bemutatott kockázatértékelésünket. 

o A közös vállalkozások beszámolóinak összeállítása a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok alkalmazásával történik. Ezek a 
szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak. 
Mivel a korábbi években kevés lényeges hibát találtunk, úgy ítéltük meg, hogy a 
beszámoló megbízhatóságát érintő kockázat alacsony. A számviteli politika 2018-
ban bekövetkezett jelentős változása miatt azonban az F4E esetében közepesre 
minősítettük a kockázatot. 
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o A béreket a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (PMO) 
kezeli, amelyet az uniós igazgatási kiadásokra irányuló külön értékelésünk 
keretében ellenőrzünk. Az elmúlt években nem merült fel lényeges hiba az ilyen 
kiadások tekintetében. 

o A munkaerő-felvételi eljárások jogszerűségével és szabályszerűségével 
kapcsolatos kockázat összességében alacsony, a magas személyzeti fluktuációjú 
közös vállalkozások esetében pedig közepes volt. 

o A támogatáskifizetések esetében a kockázatot összességében közepesnek ítéltük, 
mivel a H2020 kapcsán a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó igazolásokat (CFS) 
csak projektzáráskor követelik meg a kedvezményezettől és csak akkor, ha az 
uniós hozzájárulás összege meghaladja a 325 000 eurót, és mert a 
kedvezményezettek a H2020 időközi kifizetései esetében nem kötelesek részletes 
dokumentumokat vagy bizonyítékokat benyújtani (bizalmi elv). 

o A szerződéses kifizetések és a közbeszerzési eljárások esetében – tekintettel arra, 
hogy kevés ilyen eljárás indul – a kockázatot összességében alacsonynak 
értékeltük, az F4E esetében azonban közepesnek, mivel ez a közös vállalkozás 
jellemzően nagy értékű szerződésekre vonatkozó összetett beszerzési eljárásokat 
irányít. 
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A közös vállalkozások 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves 
ellenőrzésének átfogó eredményei 

Hitelesítő (korlátozás nélküli) vélemény... 

...valamennyi közös vállalkozás beszámolójáról, eltekintve az F4E 
kapcsán az ITER-hez való uniós hozzájárulásról tett figyelemfelhívó 
megjegyzéstől 

22 Valamennyi közös vállalkozás beszámolójáról hitelesítő ellenőri véleményt adtunk 
ki. Véleményünk szerint ezek a beszámolók minden lényeges szempontból híven, az 
alkalmazandó pénzügyi szabályzatok előírásainak és a Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözik a közös 
vállalkozások 2018. december 31-i pénzügyi helyzetét, valamint a tárgyévben végzett 
műveleteik és pénzforgalmuk eredményeit. 

23 A korábbi évekhez hasonlóan az F4E 2018. évi éves beszámolójáról kiadott 
ellenőri véleményünket figyelemfelhívó megjegyzés2 kíséri, amely az alábbiakra 
irányul. 

o 2016 novemberében az ITER Tanácsa új ITER-alapkoncepciót hagyott jóvá, amely 
szerint 2025-ben (az „Első plazma”3 szakasz lezárultával) kezdődik meg a műveleti 
szakasz, a kiépítési szakasz pedig 2035 decemberére készül el. Az új 
referenciadátum elvileg a technikailag megvalósítható lehetséges legkorábbi 
időpont. Az előző, 2010. évi alapkoncepció 2020-at irányozta elő a kiépítési 
szakasz becsült befejezési dátumául. 

o Az F4E Közös Vállalkozás újraszámolta és (2008-as értéken) 12 milliárd euróban 
állapította meg a projekt kiépítési szakaszához való hozzájárulását, ami 
növekedést jelent az Európai Unió Tanácsa által 2010-ben elfogadott (2008-as 

                                                      
2 A figyelemfelhívó megjegyzések egy-egy olyan kérdésre világítanak rá, amely nem jelent 

ugyan lényeges hibát a beszámolóban, de jelentősége folytán elengedhetetlen a beszámoló 
megértéséhez. 

3 Az „Első plazma” a fúziós berendezés megépítésének az a szakasza, amely során tesztelik a 
berendezés alapvető elemeit, és amelyet követően megkezdődik a műveleti szakasz. 
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értéken) 6,6 milliárd eurós költségvetéshez képest. Ez a becslés nem tartalmaz 
rendkívüli tartalékot, noha a Bizottság azt javasolta, hogy az ütemterv 
vonatkozásában legfeljebb 24 hónapos, a költségvetés szempontjából pedig 10–
20%-os tartalék lenne megfelelő. 

o Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én értesítette az Európai Tanácsot azon 
döntéséről, hogy kilép az Európai Unióból és az Euratomból. Ennek a döntésnek 
jelentős hatása lehet az F4E 2020 utáni tevékenységeire és az ITER-projektre. 

24 Bár az F4E biztató lépéseket tett a projekt kiépítési szakaszához tett hozzájárulás 
irányításának és kontrolljának javítására, továbbra is fennáll a kockázat, hogy még a 
jelenlegi alapkoncepcióhoz képest is tovább nőnek a költségek és a projekt 
végrehajtását érintő késedelmek. 

...valamennyi közös vállalkozás esetében a beszámoló alapjául szolgáló 
bevételekről 

25 A 2018. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló bevételek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
közös vállalkozásra nézve hitelesítő ellenőri véleményt bocsátottunk ki. Véleményünk 
szerint a tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek 
voltak. 

...valamennyi közös vállalkozás esetében a beszámoló alapjául szolgáló 
kifizetésekről 

26 A 2018. december 31-ével záruló évre vonatkozó éves beszámoló alapjául 
szolgáló kifizetések jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan valamennyi 
közös vállalkozásra nézve hitelesítő ellenőri véleményt bocsátottunk ki. Véleményünk 
szerint a tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek 
voltak. 

27 Idén először fordult elő, hogy az ECSEL esetében is hitelesítő ellenőri véleményt 
adtunk ki a 2018. évi éves beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Bár az ECSEL a hetedik keretprogramhoz tartozó kifizetésekre 
nézve nem tudott egyéges hibaarányt számítani, ezek szintje alacsony volt (a 
kifizetések kb. 20%-a), ezért észszerű bizonyossággal állíthatjuk, hogy az ECSEL teljes 
2018. évi kifizetéseinek hibaszintje nem éri el a 2%-os lényegességi küszöböt (lásd még: 
38. bekezdés). 
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28 A 6. ábra áttekintést nyújt a 2016 és 2018 között a Számvevőszék által a nyolc 
közös vállalkozás beszámolóinak megbízhatóságáról, valamint a mögöttes tranzakciók 
(bevételek és kiadások) jogszerűségéről és szabályszerűségéről kiadott véleményekről. 

6. ábra. A közös vállalkozásokról kiadott vélemények, 2016–2018 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Észrevételeink rámutatnak a fejlesztésre szoruló területekre is 

29 Észrevételek formájában rávilágítottunk egyes fontos kérdésekre, illetve javítási 
lehetőségekre is, többek között a költségvetési és pénzgazdálkodás, a tagok által 
teljesített természetbeni hozzájárulások, a kifizetések belső kontrollja és az odaítélési 
eljárások terén. 

Költségvetési és pénzgazdálkodás  

30 Tartósan fennálló hiányosságokat tártunk fel a kifizetési előirányzatok 
költségvetés-tervezési eljárása kapcsán. Különösen a következőkre hívtuk fel a 
figyelmet: 

o az F4E-nek mintegy 160 millió euróval, azaz a kezdeti költségvetés 25%-ával meg 
kellett növelnie a 2018. évi kifizetési előirányzatok összegét, hogy fedezni tudja a 
2018. évi tényleges kifizetési igényeket; 

o a SESAR és az ECSEL esetében 2018-ban a vártnál jóval alacsonyabb szinten alakult 
a kifizetési előirányzatok felhasználási aránya. Ezt a projektek végrehajtásának 
késedelme, illetve az okozta, hogy a 2018. évi költségvetési szükségletek 
tervezése során nem vették teljes mértékben figyelembe a korábbi évekből 
áthozott, fel nem használt kifizetési előirányzatokat. 

2016 2017 2018

Vélemény 8 közös vállalkozásról
Kifizetések
Bevételek
Beszámoló

Vélemény
Hitelesítő (korlátozás nélküli)
Korlátozott
Elutasító
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A közös vállalkozások hetedik keretprogramhoz kapcsolódó 
tevékenységeinek és a tagok hozzájárulásainak végrehajtási szintje  

31 2018-ban a záró szakaszba ért öt közös vállalkozás (SESAR, CS, IMI, FCH, ECSEL) 
hetedik keretprogramon és TEN-T-n belüli tevékenységeinek végrehajtása. 2018 
végére a tagok által e tevékenységekhez nyújtott hozzájárulás mértéke a közös 
vállalkozások alapító rendeletében kitűzött hozzájárulási célértékek mintegy 89%-át 
érte el (lásd: 1. táblázat). 
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1. táblázat. A tagok hozzájárulásai a hetedik keretprogramhoz és a TEN-T programhoz (millió euró) 

 
Forrás: A közös vállalkozásoktól származó adatok. 

  

EU Egyéb 
tagok

Összesen
Közös 

vállalkozások 
(FP7)

EU Egyéb 
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700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %
470,0 470,0 940,0 FCH 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9 ECSEL 
(Artemis/Eniac)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Összesen 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2018.12.31-i állapot)



 23 

 

A közös vállalkozások H2020-hoz kapcsolódó tevékenységeinek és a 
tagok hozzájárulásainak végrehajtási szintje 

32 A H2020 tevékenységeit végrehajtó hét közös vállalkozás (SESAR, CS, IMI, FCH, 
ECSEL, BBI, S2R) esetében a tagi hozzájárulások összege elmaradt a célértékektől. 
2018-ig – a programozási időszak ötödik évéig – a közös vállalkozások csak 39%-át 
hajtották végre a H2020 programmal összefüggő, illetve a kapcsolódó kiegészítő 
tevékenységeiknek. A kiegészítő tevékenységeket figyelmen kívül hagyva a végrehajtási 
arány mindössze 31% (lásd: 2. táblázat). 

33 2018 végéig a Bizottság 2,5 milliárd eurós pénzbeli hozzájárulást teljesített (ez a 
megállapodás szerinti teljes 7,2 milliárd eurós hozzájárulás 35%-a), míg az ágazati és 
kutatási partnerek 4 milliárd euró hozzájárulást nyújtottak, ami a megállapodás szerinti 
összesen 9,8 milliárd eurós összeg 41%-ának felel meg. Ez a 4 milliárd euró a 
következőképpen oszlik meg: 

o a közös vállalkozások Horizont 2020 programmal összefüggő saját operatív 
tevékenységeihez nyújtott 1,7 milliárd euró természetbeni hozzájárulás (ebből 
2018 végéig mintegy 0,6 milliárd euró igazolására került sor); 

o 2,3 milliárd euró természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások 
munkaprogramján kívül eső, de azok céljaival összeegyeztethető kiegészítő 
tevékenységekhez. 
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2. táblázat. A tagok hozzájárulása a Horizont 2020 keretében végrehajtott projektekhez (millió euró) 

 
Forrás: A közös vállalkozásoktól származó adatok. 

EU
Egyéb 
tagok: 
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IKAA (2)
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585,0 1 000,0 N.a. 1 585,0 SESAR 2020 216,9 128,6 120,2 N.a. 465,7 29 % 29 %
1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9 CS 2 816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %
1 638,0 1 425,0 N.a. 3 063,0 IMI 2 241,9 144,0 83,9 N.a. 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 FCH 2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %
1 185,0 1 657,5 N.a. 2 842,5 ECSEL 512,0 11,3 694,1 N.a. 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %
398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Összesen 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

(1) Természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások operatív tevékenységeihez
(2) Természetbeni hozzájárulás a közös vállalkozások munkatervén kívüli kiegészítő tevékenységekhez

Tagok hozzájárulása
(az alapító rendelet értelmében)

Tagok hozzájárulása
(2018.12.31-i állapot)
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34 Négy közös vállalkozás (CS, FCH, BBI, S2R) esetében az alapító rendelet lehetővé 
teszi, hogy magánszektorbeli tagok természetbeni hozzájárulásokat nyújtsanak a közös 
vállalkozás munkaprogramján kívül eső kiegészítő tevékenységekhez. Amint a 2. 
táblázat mutatja, 2018 végére az ágazati tagok hozzájárulásai zömmel e kiegészítő 
tevékenységekhez kapcsolódó költségekből álltak. 

35 Az operatív tevékenységekhez nyújtott természetbeni hozzájárulások végrehajtási 
aránya 25%, míg a kiegészítő tevékenységekhez való természetbeni hozzájárulásoké 
közel 75% volt. Mivel azonban a kiegészítő tevékenységek céljára kapott természetbeni 
hozzájárulásokat nem kötelező közzétenni az éves beszámolóban, azok nem tartoznak 
ellenőrzési hatáskörünkbe. 

36 Megjegyezzük, hogy a BBI alapító rendeletét 2018-ban úgy módosították, hogy az 
ágazati tagok projektszinten elszámolhassák a pénzbeli hozzájárulásaikat. Ennek 
ellenére úgy véljük, még mindig jelentős annak a kockázata, hogy az ágazati tagok a BBI 
program végéig nem érik el az operatív tevékenységekhez szükséges pénzbeli 
hozzájárulás minimális összegét, azaz a 182,5 millió eurót. A Bizottság emiatt 2018 
végén úgy döntött, hogy 140 millió euróval csökkenti a Közös Vállalkozás 2020. évi, 205 
millió eurós költségvetését. 

A kifizetések belső kontrollja  

37 A közös vállalkozások a pénzügyi és operatív dokumentációk áttekintésén alapuló 
előzetes kontrolleljárásokat vezettek be. A hetedik keretprogram időközi és záró 
kifizetései kapcsán a közös vállalkozások által megbízott független külső könyvvizsgáló 
cégek végeznek utólagos ellenőrzéseket a kedvezményezetteknél, míg a H2020 
program kifizetési kérelmeit illetően a Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) 
felelős a kedvezményezetteknél végzendő utólagos ellenőrzésekért. 

38 A hetedik keretprogram kifizetett támogatásai tekintetében az utólagos 
ellenőrzések 2018. év végi eredményei alapján (az ECSEL kivételével) minden közös 
vállalkozás a 2%-os lényegességi küszöb alatti fennmaradó hibaarányról számolt be. Ezt 
az eredményt a támogatások zárókifizetésein végzett tételes tesztelésünk is 
alátámasztotta. Az ECSEL esetében a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott 
módszerek és eljárások közötti jelentős különbségek nem teszik lehetővé, hogy a Közös 
Vállalkozás egységes módon számítsa ki a fennmaradó hibaarányt a hetedik 
keretprogramhoz tartozó kifizetések tekintetében. E kifizetésekre a DG RTD által a 
hetedik keretprogram egészére meghatározott fennmaradó hibaarányt alkalmaztuk, 
amely 2018 végén 3,36% volt. Ennek alapján, valamint a hetedik keretprogram kapcsán 
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2018-ban teljesített kifizetések alacsony arányára tekintettel úgy ítéljük meg, hogy 
ebben az évben az ECSEL teljes operatív kifizetéseinek fennmaradó hibaaránya a 
lényegességi küszöb alatt marad. 

39 A H2020 program támogatáskifizetései tekintetében 2018 végén az akkor 
rendelkezésre álló utólagos ellenőrzési eredmények alapján a H2020-projekteket 
végrehajtó valamennyi közös vállalkozás a 2%-os lényegességi küszöb alatti 
fennmaradó hibaarányt jelentett be. A Bizottság Közös Ellenőrzési Szolgálata (CAS) és a 
külső könyvvizsgáló cégek ellenőrzési munkájára vonatkozó felülvizsgálatunk, valamint 
a kiválasztott kedvezményezetteknél ismételten elvégzett tesztelések megerősítették 
ezt az eredményt. 

40  Felülvizsgálatunk azonban a 2018. évi éves jelentésünk 5. fejezetében 
közzétettekhez hasonló megállapításokat is tartalmazott4. Elvégeztük a Bizottság Közös 
Ellenőrzési Szolgálata és az általa megbízott külső ellenőrök által a H2020-hoz tartozó 
tevékenységek végrehajtásában részt vevő valamennyi uniós szerv által teljesített 
támogatáskifizetésekből vett mintán végzett utólagos ellenőrzések felülvizsgálatát. 
Néhány ellenőrzött akta esetében következetlenségeket találtunk a mintavétel terén, 
illetve hiányosságokat tártunk fel az ellenőrzési megállapítások dokumentálása és 
bemutatása, valamint az ellenőrzési eljárások minősége terén. Egy módszertani 
hiányosságot is találtunk a hibaarány kiszámítása kapcsán: bár az utólagos ellenőrzések 
esetében ritkán sikerül teljes mértékben lefedni az elfogadott költségeket, a 
hibaarányt módszeresen az összes elfogadott költség, nem pedig a ténylegesen 
ellenőrzött összeg arányában számítják ki. Emiatt az így kiszámított hibaarány 
alacsonyabb a saját módszertanunk alapján általunk becsült értéknél. 

Projekt- és támogatásmenedzsment 

41 2018-ban az S2R első alkalommal hirdetett meg egy átalányösszegen alapuló 
finanszírozási rendszerű kísérleti pályázatot, amelyen kizárólag a tagjai indulhattak. Az 
eljárás értékelési szakaszában a pénzügyi szakértők több lényegi eltérést tártak fel a 
pénzügyi ajánlatok és a kedvezményezettek múltbeli pénzügyi adatai között. 

42 A BBI esetében a 2018. évi pályázati felhívásainak kialakítása és a pályázatok 
rangsorolási rendszerének irányítása miatt a felhívás két kiemelt témája közül az egyik 
nem kapott finanszírozást, pedig mindkét témára érkeztek be támogatható és jó 

                                                      
4 Lásd: Az Európai Számvevőszék 2018. évi éves jelentésének 5. fejezete (Versenyképesség a 

növekedésért és a foglalkoztatásért), 2. modul.  
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értékelést kapott ajánlatok. A SESAR esetében az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközre (CEF) vonatkozó 2018. évi pályázati felhívások kidolgozásának hiányosságai 
átfedésekhez és következetlenségekhez vezettek az odaítélési kritériumokban, ami 
veszélyezteti a támogatások értékelési eljárásának általános eredményességét. 

43 Végezetül a külső szakértőkkel egyetértésben évek óta azt javasoljuk, hogy az F4E 
vezessen be megtermeltértékmenedzsment-rendszert5 (EVM), azaz a teljesítményt a 
projekt műszaki előrehaladása és az előrehaladás során felmerült költségek együttes 
figyelembevételével mérjék. Bár az F4E 2018-ban továbbra is az ITER kreditrendszerét 
alkalmazta a projekt előrehaladásának nyomon követésére, az irányító testület 2019 
áprilisában jóváhagyta az EVM-rendszerrel foglalkozó alkalmi munkacsoportjának 
javaslatát. 

A korábbi ellenőrzési megállapítások hasznosulása 

44 Különálló éves jelentéseinkben a korábbi években tett észrevételeink és 
megjegyzéseink nyomán a közös vállalkozások a legtöbb esetben korrekciós 
intézkedéseket hajtottak végre. A 7. ábra tanúsága szerint arra a 30 észrevételre 
nézve, amelyekkel 2017 végéig nem foglalkoztak, 2018-ban korrekciós intézkedésekre 
került sor: 2018 végén 20 észrevétel (67%) esetében lezárult, 10 észrevétel (33%) 
esetében pedig folyamatban volt a válaszintézkedés. Részletes információk a jelentés 
3. fejezetéhez csatolt mellékletekben találhatók. 

                                                      
5 Az EVM segíti a projektmenedzsereket a projekt teljesítményének mérésében. A módszeres 

projekt-nyomonkövetési eljárás az elvégzett és a tervezett munka összehasonlítása révén 
lehetővé teszi a projekt előrehaladását érintő esetleges eltérések feltárását. A költségek és 
az ütemterv kontrolljára, valamint arra használják, hogy mennyiségi adatokat szolgáltasson 
a projekt döntéshozatali folyamata számára. A projekt alapkoncepciója az EVM alapvető 
eleme, és hivatkozási pontként szolgál az EVM-mel kapcsolatos valamennyi 
tevékenységhez. 



 28 

 

7. ábra. A korábbi évek észrevételeinek hasznosulása 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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A közös vállalkozásokhoz kapcsolódó 
egyéb ellenőrzések és áttekintések 
45 2018 és 2019 folyamán több olyan különjelentést és áttekintést is közzétettünk, 
amelyek közös vállalkozásokat is érintettek (lásd: 8. ábra). 
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8. ábra. Ellenőrzési eredmények a közös vállalkozásokat érintő, nemrégiben megjelent egyéb számvevőszéki 
kiadványokból 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

A Számvevőszék 28/2018. sz. különjelentése: 
A Horizont 2020 keretprogramban bevezetett, 
egyszerűsítést célzó intézkedések többsége 
könnyítést jelentett a kedvezményezettek számára, 
ám még mindig vannak fejlődési lehetőségek

A Horizont 2020 – egyénileg vagy együttműködésen 
alapuló kutatási projekteken belül konzorciumi formában 
tevékenykedő – kutatók, kutatóintézetek, egyetemek, 
magánvállalatok és állami szervek számára biztosít 
finanszírozást. A 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó 76,4 mill iárd eurós költségvetésével ez a világ 
legnagyobb közfinanszírozású kutatási és innovációs 
programja.

Ellenőrzésünk során megvizsgáltuk, hogy a Horizont 2020 
keretében bevezetett változtatásoknak köszönhetően 
ténylegesen csökkentek-e a kedvezményezettek 
adminisztrációs terhei. Azt állapítottuk meg, hogy az 
egyszerűsítési intézkedések többsége ténylegesen 
csökkentette az adminisztrációs terheket, habár nem 
minden intézkedés hozta meg a kívánt eredményt, és 
további javításra is lenne lehetőség. A kedvezményezettek 
felhasználóbarátabb iránymutatás és eszközök iránti 
igényüknek adtak hangot, és a Bizottságnak még további 
vizsgálatokat kell  végeznie az új finanszírozási rendszerek 
megfelelőségére és használhatóságára nézve. A szabályok 
stabil itása is fontos: a kedvezményezettek képesek 
bonyolult szabályokhoz alkalmazkodni, ám az 
iránymutatások gyakori módosítása zavart és 
bizonytalanságot okozhat.

A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó ajánlások 
és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu).

A Számvevőszék 11/2019. sz. különjelentése: 
A légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére 
vonatkozó uniós szabályozás hozzáadott értéket 
teremtett – a finanszírozás azonban nagyrészt 
nem volt szükséges

Az Unió 2005-ben indította el a SESAR programot, 
amelynek célja, hogy Európa-szerte harmonizálja és 
korszerűsítse a légiforgalmi szolgáltatás (ATM) 
rendszereit és eljárásait. E rendszerek kifejlesztése 
korábban nemzeti szinten történt. Az Unió 2005 és 
2020 között összesen 3,8 mill iárd euróval támogatta a 
SESAR-t, ebből 2,5 milliárd eurót különítettek el a 
rendszerek és eljárások üzembe helyezésének 
támogatására.

Ellenőrzésünk során megvizsgáltuk, hogy az Unió milyen 
szerepet vállalt az egységes európai égbolt (SES) uniós 
kezdeményezés technikai pil lérét képező SESAR-
program üzembe helyezési szakaszában. 
Megállapítottuk, hogy az Unió közös projektek 
formájában megvalósuló szabályozó beavatkozása 
valóban többletértéket teremt. Azt is tapasztaltuk 
ugyanakkor, hogy a légiforgalmi szolgáltatás (ATM) 
korszerűsítésére irányuló uniós finanszírozás jórészt 
nem volt szükséges, és a támogatás kezelését bizonyos 
hiányosságok jellemezték. Egy sor ajánlást is 
megfogalmaztunk az Európai Bizottság számára az ATM 
korszerűsítésére nyújtott támogatás javításának 
elősegítése érdekében.

A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó ajánlások 
és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu).

2018-ban végzett állapotfelmérés: 
A sikeres közlekedési ágazat felé az 
Unióban: a megoldásra váró feladatok

Az állapotfelmérés a közlekedés terén tett uniós 
intézkedéseket ismerteti és elemzi. E dokumentumban 
elsősorban az uniós költségvetésből finanszírozott 
infrastrukturális beruházásokat tárgyaljuk, és bemutatjuk 
az öt fő közlekedési mód (a közút, a vasút, a légi 
közlekedés, a belvízi  és a tengeri száll ítás) kapcsán végzett 
közelmúltbeli  ellenőrzéseink során azonosított 
horizontális témaköröket. 

Megállapítottuk, hogy sikerült előrelépést elérni az 
infrastruktúrafejlesztés és a belső közlekedési piac 
megnyitása terén, de figyelmeztetünk arra, hogy az Unión 
belüli  mobilitás javításához még le kell  küzdeni hat 
alapvető nehézséget, mégpedig a következőket: a 
célkitűzések és a prioritások összeegyeztetése a 
rendelkezésre álló forrásokkal, a tervezés javítása, az 
infrastruktúra karbantartása, az eredményes végrehajtás, 
a teherforgalom közutakról való átterelése, valamint az 
uniós hozzáadott érték biztosítása. 

Az állapotfelmérés világos és könnyen hozzáférhető 
információt kíván nyújtani az érdekelteknek és az 
érdeklődőknek, és arra próbálja ösztönözni az érdekelt 
feleket, hogy jobb – il letve jobban koordinált – fellépések 
révén biztosítsanak többletértéket az európai 
közlekedéspolitikai célkitűzések elérésére irányuló uniós 
erőfeszítések számára.

A részletes ellenőrzési következtetések, a kapcsolódó ajánlások 
és az ellenőrzött szervezet válasza elérhetőek a Számvevőszék 
honlapján (eca.europa.eu).
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